NSP/2017/001
PREDLOG DNEVNEGA REDA 7. SEJE NACIONALNEGA SVETA ZA PLAČILA

dne 20. 4. 2017 od 9. do 12. ure, v Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana

1.

Potrditev dnevnega reda 7. seje Nacionalnega sveta za plačila (NSP)
Sejo vodi: Simon Anko / predsednik NSP

2.

Letno poročilo o delu NSP v letu 2016
Obravnavan bo osnutek letnega poročila o delu NSP v letu 2016 s ciljem obravnave in potrditve
na seji.
Podporna gradiva:
- Dokument: Letno poročilo o delu NSP
- Predstavitev: Letno poročilo o delu NSP

3.

Implementacija nove Direktive o plačilnih storitvah (PSD2) v slovenski pravni red in
priprava novega zakona
Predstavljeni bodo časovnica in nadaljnji koraki v postopku sprejemanja novega zakona,
postopek sprejemanja izvedbenih aktov Evropskega bančnega organa po PSD2 ter poglavji o
plačilnih sistemih in registru transakcijskih računov. Predstavljeno bo tudi poročilo o delovanju
delovne skupine za obravnavo vprašanj, povezanih z implementacijo PSD2 v slovenski pravni
red.
Točko predstavijo: Brigita Gašperin / Ministrstvo za finance; Marinka Šlibar Vende / Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; Anja Rijavec Uršej, Jure Kovačič in
Lea Kostanjevec Jazbec / vsi trije Banka Slovenije
Podporna gradiva: predstavitve.

4.

Vzpostavljanje infrastrukture za takojšnja plačila
Podane bodo informacije o aktivnostih iz naslova vzpostavitve infrastruktur za takojšnja plačila v
evroobmočju s poudarkom na predstavitvi aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo TARGET Instant
Payments Settlement. Predstavljeno bo tudi zadnje dogajanje na področju vzpostavitve
infrastrukture za takojšnja plačila v Sloveniji in (načrtovane) aktivnosti bank iz naslova ponudbe
takojšnjih plačil uporabnikom plačilnih storitev.
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Točko predstavijo: Sašo Črnugelj / Banka Slovenije; Matic Dolar / Bankart; Nataša Tomc
Jovović / Nova Ljubljanska banka d. d.

5.

Podporna gradiva: predstavitve.
Višina primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa
Od 18. 9. 2016 dalje so vse slovenske banke potrošnikom, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji,
dolžne zagotavljati osnovni plačilni račun, za katerega zaračunavajo primerno nadomestilo. To je
določeno s Sklepom Banke Slovenije, v katerem je tudi določeno, da mora Banka Slovenije do
konca februarja vsakega leta preveriti, ali so potrebne spremembe načina izračuna primernega
nadomestila. Predstavljena bodo stališča in razlogi, zakaj v letu 2017 ni prišlo do sprememb
primernega nadomestila.
Točko predstavi: Andreja Birsa / Banka Slovenije
Podporno gradivo: predstavitev.

6.

Uvedba obrazca UPN QR
Od 3. 4. 2017 so na voljo novi obrazci UPN QR. Člani NSP se bodo seznanili z aktivnostmi, ki
so bile izvedene od zadnje seje NSP pa do izdaje obrazca, in z aktivnostmi, ki se bodo na to temo
izvajale še v prihodnje.
Točko predstavi: Borut Tomažič / Združenje bank Slovenije
Podporno gradivo: predstavitev.

7.

Razno
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